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Tê giác là loài động vật hiền lành, đã từng có mặt và sinh sống trên trái đất hàng trăm triệu 
năm. Thế nhưng, trong những năm gần đây, loài động vật đã từng có một thời phân bố ở 
khắp Châu Phi và các nước Đông Nam Á này đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng.

Một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với chúng, là nạn tàn sát, săn bắn trộm 
để lấy sừng, phục vụ cho nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở các nước Châu Á, mà đứng đầu 
là Việt Nam và Trung Quốc. Theo con số thống kê, chỉ trong vòng bảy năm trở lại đây, nạn 
săn bắn và giết hại tê giác ở Nam Phi đã tăng gấp 5000%. Nếu nạn săn trộm này vẫn cứ 
tiếp diễn như hiện nay thì chỉ trong vòng sáu năm, loài tê giác sẽ hoàn toàn biến mất trên 
trái đất này!

Đất nước Việt Nam chúng ta đã từng là ngôi nhà của hai phân loài tê giác. Thế nhưng năm 
2010 chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của chú tê giác cuối cùng, đánh dấu cho sự tuyệt chủng 
của loài tê giác ở Việt Nam. Chú tê giác cuối cùng này, cũng như đồng loại của mình, đã bị 
bắn chết và chiếc sừng của chú đã biến mất cùng với tên săn trộm. 

Chính phủ các nước Châu Phi đang nỗ lực để bảo vệ loài động vật tuyệt vời này. Và chúng 
ta, cùng với người dân khắp nơi trên trái đất, cũng có thể đóng góp một phần không nhỏ 
vào nỗ lực này. Hãy cất lên tiếng nói của bạn, và hãy để chúng được lắng nghe! Cùng nói 
KHÔNG với việc sử dụng sừng tê giác, tuyên truyền với người thân và bạn bè các bạn. Hãy 
chia sẻ thông điệp của tờ tạp chí này đến với tất cả mọị người. Tờ tạp chí số đặc biệt này 
sẽ cung cấp cho các bạn thông tin đầy đủ về các loài tê giác hiện nay và tầm quan trọng 
của tê giác đối với hệ sinh thái mà chúng ta đang sống. 

Chúng tôi cũng muốn thông báo một tin đặc biệt với các bạn rằng, số tạp chí đặc biệt này 
cũng mang đến cho các bạn một cơ hội “có một không hai” để có thể đi đến Nam Phi, tham 
dự Hội Nghị Thượng Đỉnh về Tê Giác và tham quan Vườn Quốc Gia ở Nam Phi, nhìn tận 
mắt vẻ đẹp và sự hùng vĩ của tê giác sinh sống trong môi trường tự nhiên của chúng. Bạn 
hãy đọc kỹ hướng dẫn tham gia cuộc thi này ở trang sau nhé!

 Nhân đây, chúng tôi xin cám ơn sự giúp đỡ và đóng góp của tổ chức March for El-
ephants và Humane Society International trong quá trình hoàn thiện nội dung cuốn tạp 
chí,  và tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á - Chương trình Tiểu vùng Mekong Mở rộng đã cấp 
kinh phí để dự án này được thành công tốt đẹp.
         

Ban Biên Tập

THƯ TỪ BAN BIÊN TẬP
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RHINO ART VIETNAM
“LET OUR CHILDREN’S VOICES BE HEARD”

ĐOẠT MỘT CHUYẾN ĐI ĐẾN NAM PHI ĐỂ TẬN MẮT CHIÊM NGƯỠNG LOÀI TÊ GIÁC SINH SỐNG NGOÀI TỰ NHIÊN 
THAM GIA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH VỀ TÊ GIÁC DÀNH CHO THANH THIẾU NIÊN TẠI NAM PHI HÈ NÀY

* Cuộc thi dành cho thanh thiếu niên Việt Nam tuổi từ 13 - 17
Mục tiêu chính của cuộc thi này là tập hợp những bức tranh vẽ của thanh thiếu niên Việt Nam mang chủ đề bảo vệ tê giác, và sử dụng thông 
điệp đến từ trái tim của các em học sinh ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới để kêu gọi bảo vệ loài tê giác, chống lại nạn săn trộm và làm 
giảm tối đa nhu càu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam. Cách tham gia cuộc thi rất đơn giản: 

•	 Đọc thông tin về tình hình tê giác hiện nay trong tạp chí Tôi yêu động vật số đặc biệt về tê giác

•	 Sử dụng trí sáng tạo tô màu và vẽ lên mẫu hình tê giác (ở trang giữa của tạp chí)

•	 Phần còn lại của giấy, vẽ bất cứ thứ gì bạn muốn truyền tải. 

•	 QUAN TRỌNG NHẤT: viết thông điệp mà bạn muốn truyền tải lên tranh, thông điệp là điều sẽ được truyền đi khắp thế giới. Bạn muốn 
bảo vệ tê giác như thế nào, làm thế nào để nạn săn bắn dừng lại và làm thế nào để giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác. 

•	 Ở đằng sau mẫu vẽ, điền đầy đủ họ tên, tuổi, trường lớp và đánh dấu trả lời câu hỏi phù hợp.

 Lưu ý: bài dự thi phải được vẽ lên hình mẫu tê giác được cấp trong tạp chí “Tôi Yêu Động Vật”. Ngoài ra mẫu bài dự thi có thể download 
tại:     www.wildact-vn.org. 

 Nếu download mẫu bài dự thi trên website, cần phải in mẫu vẽ ra giấy A3. Chỉ những bài thi vẽ tay mới hợp 
lệ. Bạn có thể dùng màu sáp, màu chì, màu nước hay màu dạ tùy ý. 

 Bài dự thi phải được gửi đến địa chỉ sau qua đường bưu điện,  
có dấu của bưu điện trước ngày 20/07/2014:

 WildAct

 26, TT26, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. 

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố trên trang website của WildAct, trang facebook của  
Tôi Yêu Động Vật và ban tổ chức sẽ liên lạc đến từng cá nhân đoạt giải.  
Mọi thắc mắc về cuộc thi có thể gửi email đến: 
rhinoart@wildact.org

Các đơn vị tổ chức và đồng tài trợ:
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Tê giác là một trong những loài động vật 
dễ nhận biết nhất nhờ chiếc sừng trông 
khá đặc biệt của chúng. Trong tiếng 
Hy Lạp từ “rhino” (tê giác) có nghĩa là  
“cái mũi”.

Nhưng sừng tê giác không phải là mũi của chúng, sừng 
tê giác được tạo thành từ chất sừng (keratin), một chất 
có trong tóc và móng tay con người. Tê giác là loài động 
vật ăn cỏ hiền lành. Chúng sử dụng sừng để bảo vệ lãnh 
thổ và bảo vệ mình trước các loài thú ăn thịt khác. 

Mặc dù những chiếc sừng giúp tê giác có một  
vẻ đẹp mang tính rất đặc trưng, nhưng đây 
cũng chính là nguyên nhân khiến cho mạng 
sống của chúng bị đe dọa. Trong năm 2013, 
chỉ riêng ở Nam Phi đã có 1004 chú tê giác bị  
giết hại để lấy sừng! 

Hiện nay trên thế giới có 5 phân loài tê giác: hai phân 
loài phân bố ở Châu Phi và ba phân loài ở Châu Á. 

Tê giác Sumatra (tên khoa học là Dicerorhinus sumat-
rensis) là phân loài có kích thước nhỏ nhất, cao khoảng 
1.3m và nặng 1.000 kg. Tê giác Sumatra có hai sừng. 
Loài động vật nhút nhát chuyên sống trong rừng này 
từng hiện hữu ở 11 quốc gia châu Á, trong đó có Việt 
Nam. Phân loài này hiện đang bị đe doạ nghiêm trọng 
và chỉ còn có 275 cá thể sinh sống rải rác ở Indonesia 
và Malaysia.

loài này trước đây phân bố ở 10 quốc gia ở Châu Á, 
trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2010, chú 
tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam đã bị giết để lấy sừng. 
Tê giác Java có chiều cao vào khoảng 1.7m và nặng 
khoảng 2.000 kg. 

Tê giác Ấn Độ (tên khoa học là Rhinoceros unicornis) 
hay còn gọi là tê giác một sừng. Đây là phân loài tê giác 
lớn nhất với chiều cao khoảng 2m và nặng tới 3.800 
kg. Chúng có các nếp gấp da lớn trên khắp cơ thể. Phân 
loài này chỉ còn khoảng 2.575 cá thể ở Ấn Độ và Nepal. 
Chúng sống quanh các con sông, đầm lầy và bơi rất giỏi.

Tê Giác và các nguy cơ hiện hữu 

Tê giác Java (tên khoa học là Rhinoceros sondaicus) là 
phân loài tê giác đang ở trong tình trạng nguy cấp nhất 
với khoảng 60 cá thể hiện chỉ còn ở Indonesia. Phân 

 Tê giác Java (Rhinoceros sondaicus) 

Tê giác Ấn Độ (Rhinoceros unicornis) 

BẠN CÓ BIẾT? Tê giác có tuổi thọ từ 30-50 năm, tùy 
theo từng phân loài. Tê giác có khả năng sinh sản rất 
chậm: Những nàng tê giác cái mất từ 5-7 năm để đạt 
tới độ tuổi sinh sản. Mỗi lần sinh chỉ cho ra đời 1 tê giác 
con, mỗi lứa cách nhau 3-4 năm. Quá trình mang thai 
kéo dài khoảng 16 tháng.
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 CHUYỂN ĐỘNG KHÁM PHÁ

Tê giác đen (tên khoa học là Diceros bicornis) là phân 
loài nhỏ nhất trong trong hai phân loài tê giác châu Phi 
và còn số lượng rất ít. Hiện chỉ có khoảng 4.880 cá thể 
phân bố ở 11 quốc gia ở Châu Phi. Vào cuối những năm 
1960, số lượng tê giác đen từng có đến gần 70.000 cá 
thể. Tê giác đen cao tới 1,75m và nặng tới 1.800kg. 

Tê giác trắng (tên khoa học là Ceratotherium simum si-
mum) là phân loài có số lượng lớn nhất: khoảng 20.160 
cá thể và hiện phân bố ở 7 quốc gia ở Châu Phi (75% số 
tê giác này sinh sống ở nước Cộng Hòa Nam Phi). Chúng 
cũng là phân loài lớn nhất trong các phân tê giác ở Châu 
Phi với chiều cao 2m và cân nặng tới 4.500 kg. 

 Tê giác trắng (Ceratotherium simum simum)

Tê giác hiện nay đang đối mặt với nguy cơ bị săn trộm 
mà một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
này là do nhu cầu về sừng tê giác ở một số thị trường ở 
Châu Á, trong đó có Việt Nam. 

Sừng tê giác đã được sử dụng hàng nghìn năm trong 
y học cổ truyền ở Châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc….nơi chúng được cho là phương thuốc 
hạ sốt, giảm đau, giảm sưng viêm, điều trị co cơ, làm 
gia tăng sự mất nước và muối của cơ thể (phương pháp 
chữa trị huyết áp cao cùng các điều kiện khác) và diệt 
khuẩn. Tuy nhiên, hiện nay sừng tê giác đang được ưa 
chuộng ở Việt Nam bởi các thông tin đồn thổi xung 

quanh công dụng của tê giác như là chữa ung thư, giải 
rượu, ngăn ngừa bệnh liệt dương hay phục vụ cho mục 
đích làm đồ trang trí, trưng bày trong gia đình. 

BẠN CÓ BIẾT? Các công dụng mà người ta cho là sừng 
tê giác có thể có về mặt y học thì vẫn chưa được khoa 
học chứng minh. Một số nghiên cứu khoa học có sử 
dụng các mẫu động vật để đánh giá công dụng của sừng 
tê giác trong việc chữa trị các chứng bệnh theo các đơn 
thuốc cổ truyền đã được thực hiện. Tuy nhiên, không có 
nghiên cứu nào có thể chứng minh được sừng tê giác có 
công dụng như vậy. 

Các nhà bảo tồn động vật hoang đã phải cưa sừng tê 
giác còn sống với hi vọng làm giảm nạn săn trộm lấy 
sừng ở các khu bảo tồn thiên nhiên tại Châu Phi. Tuy 
nhiên, những kẻ săn trộm tê giác vẫn giết hại tê giác đã 
bị cưa sừng bởi họ vẫn có thể kiếm được tiền thậm chí 
từ một lượng sừng rất nhỏ (chân sừng) ở dưới da tê 
giác. Một phương pháp mới để bảo vệ loài tê giác khỏi 
những kẻ săn trộm đang được áp dụng tại Nam Phi, đó 
là bơm các chất độc vào sừng của tê giác sống. Các chất 
độc này không làm hại cho tê giác vì sừng tê giác không 
có các mạch máu nên các chất này không thể thâm nhập 
vào cơ thể của chúng. Tuy vậy, những người sử dụng 
sừng tê giác bị tẩm chất độc này có thể sẽ bị nhiễm độc. 

Việc buôn bán quốc tế sừng tê giác vì các mục đích 
thương mại cũng như tiêu dùng là hành vi bị cấm theo 
Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật 
hoang dã nguy cấp (CITES). Hiện nay, Việt Nam đang 
phối hợp với tổ chức Humane Society Interntional thực 
hiện chiến dịch giảm cầu về sử dụng sừng tê giác tại 
Việt Nam. Chiến dịch được phát động từ tháng 8/2013 
và sẽ thực hiện đến năm 2016. Đây là chiến dịch tuyên 
truyền có quy mô rộng lớn nhất trên toàn thế giới để 
nâng cao nhận thức cho người dân Việt Nam về sừng tê 
giác, từ đó giúp giảm và chấm dứt nhu cầu đối với sừng 
tê giác. 

      

Giám đốc Bộ phận Loài hoang dã, tổ chức Humane  
Society International (HSI). Trong gần 20 năm, HSI đã 
và đang nỗ lực để bảo vệ tất cả các loài động vật thông 
qua các giải pháp mang tính khoa học, các chương 
trình truyền thông, giáo dục và tập huấn tại chỗ nhằm 
tôn vinh và bảo tồn giá trị của các loài động vật. 
Để biết thêm thông tin xin truy cập website: www.hsi.org 

Tê giác đen (Diceros bicornis)

Teresa Telecky
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CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA
NẾU TÊ GIÁC BIẾN MẤT?

T hông thường khi nhắc đến vai trò của các 
loài động vật trong hệ sinh thái, người ta 
vẫn nghĩ đến vai trò của loài ăn thịt, như 

hổ, báo, sư tử...Nhưng còn những loài ăn cỏ như tê 
giác thì sao? 

Tê giác và voi là hai loài động vật ăn thực vật có 
thân hình to lớn, đồ sộ. Vì thế mà trong tiếng anh, 
chúng được gọi là “MEGAherbivores”. Trong tự 
nhiên, có lẽ vì thân hình to lớn và khỏe mạnh của 
chúng nên chúng gần như không có kẻ thù. Nếu 
chúng có thể sống đến tuổi trưởng thành, mối 
nguy hại lớn nhất đối với chúng là không có đủ 
thức ăn trong môi trường sống. Điều này có nghĩa 
là, chúng có “khả năng đặc biệt” trong việc điều 
hòa môi trường sống xung quanh mình, cũng như 
động vật ăn thịt, như sư tử hay sói vậy. Theo một 
nghiên cứu mới vừa được đăng trên tờ Journal 
of Ecology, những chú tê giác Châu Phi đóng vai 
trò rất quan trọng trong môi trường sống - đồng 
cỏ savanna. Nói về vai trò quan trọng của các loài 
động vật, hãy lấy ví dụ là loài sói ở Vườn Quốc Gia 

Yellowstone, Mỹ. Chúng từng bị coi như loài vật 
gây hại, nên chính phủ Mỹ từng ban hành lệnh săn 
bắn sói ở khu vực này. Không còn sói, hươu phát 
triển mạnh, đồng nghĩa với việc các loài thực vật 
giảm sút nghiêm trọng. Những chú gấu sinh sống 
trong khu vực, là loài có khá nhiều thức ăn giống 
với hươu, bị cạnh tranh quá mạnh và không còn 
đủ thức ăn. Sau đó, chính phủ đã phải lập dự án 
đưa sói quay trở về lại khu vực, và hệ sinh thái của 
khu vực này sau đó đã được giữ cân bằng. 

Các nhà khoa học đã chứng minh được rằng, việc 
đẩy những loài động vật ăn thực vật to lớn, như 
voi và tê giác ra khỏi môi trường sống của chúng 
cũng có hệ quả tương tự. Vào năm 2009, một báo 
cáo đăng trên tờ Science, nghiên cứu của nhà cổ 
sinh vật học Jacquelyn Gill cho thấy rằng, sự tuyệt 
chủng của những loài động vật lớn ở Bắc Mỹ, như 
voi ma mút, voi răng mấu, ngựa, lạc đà .v.v. đã kh-
iến cho hệ thực vật nơi này thay đổi. Kéo theo sự 
tuyệt chủng của hàng loạt loài động vật khác. Đa 
phần những nghiên cứu về các loài động vật ăn cỏ 
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ở đồng cỏ Châu Phi đều lấy đối tượng là voi. Vì thế 
mà hai nhà nghiên cứu, Joris và Mariska đã nghiên 
cứu về loài tê giác. Trong khi voi chủ yếu ăn lá cây 
và các bụi cây, thì tê giác ăn cỏ. 

Chỉ trong vòng 10 hoặc 20 năm nữa, tê giác Châu 
Phi sẽ tuyệt chủng nếu nạn săn bắn tê giác cứ diễn 
ra như hiện nay. Điều này ảnh hưởng thế nào đến 
đồng cỏ Châu Phi? Vào năm 1986, tê giác biến mất 
khỏi VGQ Kruger bởi nạn săn bắn, sau đó chúng 
đã được tái thả quay trở lại khu vực này vào đầu 
những năm 1960. Nhưng chúng không được phân 
bố đồng đều như trước kia. Các nhà khoa học đã 
phát hiện ra rằng, ở những nơi có quần thể tê giác 
sinh sống, cỏ mọc ngắn hơn nhiều và độ đa dạng 
của các loài cỏ, thực vật cũng cao hơn nhiều so với 
khu vực không có tê giác. Điều này có thể lý giải 
rất đơn giản thế này, tê giác không ăn tất cả các 
loại cỏ, thực vật mà chúng chọn lọc một số loài 
mà thôi. Bằng cách ăn chọn lọc như vậy, chúng 
tạo điều kiện cho những loài cây cỏ khác - thường 
là những cây không thể mọc đủ nhanh và đủ lớn 

để có thể cạnh tranh ánh sáng mặt trời và nước, 
có cơ hội để sinh tồn. Những loại cỏ và hoa này 
lại là thức ăn cho những loài động vật khác. Giữ 
cho cỏ ngắn cũng đồng nghĩa với việc tạo ra môi 
trường sống cho một số loài côn trùng, chim chóc 
và những loài thú nhỏ hơn, vốn dĩ không thể thay 
thế tê giác làm công việc “cắt cỏ” này được. 

Những loài động vật ăn cỏ đóng vai trò quan trọng 
trong môi trường sống. Chúng giữ cho hệ sinh thái 
của các loài thực vật được cân bằng, cũng giống 
như vai trò của những loài ăn thịt lên các loài 
động vật khác vậy. Nếu những loài động vật này 
biến mất, dù là một, hay một vài loài, toàn bộ môi 
trường đồng cỏ savanna sẽ bị thay đổi và sụp đổ 
theo.

Rhinocerous

 CHUYỂN ĐỘNG KHÁM PHÁ
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NHẪN ĐÍNH HÔN VÀ ... SỪNG 
TÊ GIÁC

“Hầu hết người phương Tây đều biết 
rằng chẳng có thành phần nào trong 
sừng tê giác có tác dụng chữa bệnh, 
nhưng những chuyện hoang đường 
của phương Đông cổ đại thì lại có”

 ầu hết người phương Tây đều biết rằng  
 chẳng có thành phần nào trong sừng 
tê giác có tác dụng chữa bệnh, nhưng những 
chuyện hoang đường của phương Đông cổ đại 
thì lại có. Vậy là những kẻ săn trộm vẫn tàn sát 
đàn tê giác vì nhu cầu về sừng tê của châu Á 
tăng lên và buôn bán trái phép đang lan rộng. 
Hiện nay người ta còn gây sức ép để hợp pháp 
hóa việc buôn bán và nuôi tê giác. Họ tranh luận 
rằng bằng cách làm bão hòa thị trường sừng tê, 
giá trị và nhu cầu của sừng tê sẽ giảm xuống. Xét 
một cách phiến diện, điều này có thể khá hợp lý.

Kim cương đã từng một thời là đặc quyền 
của hoàng thân và quý tộc cho đến những

H

năm 1930, chúng được 
bán cho những người bình 
dân hơn nhờ công ty kim 
cương De Beers và công 
ty quảng cáo của họ, NW 
Ayer & Son. Dựa trên một
vài câu chuyện được dựng lên bởi hoàng 
gia châu Âu, những nhà kinh doanh đã 
thuyết phục những người Mỹ trung lưu rằng 
một người đàn ông xứng đáng nên tặng 
cho vị hôn thê một chiếc nhẫn kim cương.

Sự thật là kim cương chưa bao giờ mang ý ng-
hĩa lãng mạn, chúng luôn được coi là biểu 
tượng của đặc quyền và sự giàu có. Tuy nhiên, 
chiến dịch quảng cáo đã nắm bắt được trí 
tưởng tượng của người Mỹ và khiến cho 
kim cương mang màu sắc của tình yêu. Họ 
khai thác các phương tiện truyền thông mới
như phim ảnh bằng cách đặt kim cương vào những 
cảnh quay của Hollywood và phô trương chúng

trên tay các ngôi sao. Câu khẩu hiệu “Kim cương 
là mãi mãi” đã khơi dậy cảm giác lãng mạn vô 
tận trong khi can ngăn mọi người không nên bán 
ma túy  và làm lũng loạn thị trường. Và tốt nhất 
là chú rể nên dành dụm ít nhất là hai tháng tiền 
lương để mua một chiếc nhẫn đính hôn, khi chiến 
dịch lan rộng trên toàn thế giới, những người đàn 
ông Anh buộc phải dành một tháng tiền lương và 
những người đàn ông Nhật Bản thì lên tới ba tháng.

Bây giờ hãy thử tưởng tượng phải tốn bao nhiêu 
tiền bạc và thời gian để xóa đi những chuyện hoang 
đường xa xưa được dựng lên về hiệu quả y học của 
sừng tê giác. Hãy tưởng tượng phản ứng dữ dội sẽ

đến ra từ những người có niềm 
tin sâu đậm vào dược tính của 
sừng tê giác. Mặc dù vậy, dường 
như cách duy nhất là chúng ta 
phải từ bỏ và hợp pháp hóa việc 
mua bán và việc nuôi tê giác lấy

sừng. Ở Nam Phi, có rất nhiều sức ép đưa ra lời 
đề nghị trước cuộc họp về Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài nguy cấp (CITES) vào năm 2016. 
Nhưng sau đó chúng ta cần phải nhìn vào khía 
cạnh khác của bài học về mua bán kim cương:

Nguồn cung cấp kim cương được kiểm soát cẩn 
thận. Công ty cạnh tranh nhận ra rằng việc giảm 
giá có thể sẽ giết chết thị trường, do đó một số 
lượng kim cương nhất định phải được dự trữ để 
tránh bão hòa thị trường và giữ cho nhu cầu và giá 
cả ở mức tối ưu. Giá của kim cương bị thổi phồng 
đến mức một thị trường tội phạm rộng lớn đang 
hoạt động trong bóng tối. Chúng ta thường nhận 
ra điều này, nhưng những tổ chức tội phạm và

hậu quả của sự lạm dụng do chúng gây ra 
không khiến chúng ta thôi mua kim cương. 
Bộ phim Blood Diamond đã cho hàng triệu 
người thấy nỗi kinh hoàng của việc buôn bán 
bất hợp pháp nhưng rõ ràng lượng bán kim 
cương không hề giảm sau khi phim phát hành.

Đưa ra ví dụ về thị trường kim cương, điều gì sẽ 
xảy ra nếu chúng ta hợp pháp hóa việc buôn bán 
sừng tê giác? Thị trường sẽ có nguy cơ bão hòa 
(mục tiêu của cuộc vận động hợp pháp hóa thương 
mại sừng tê giác ) nhưng liệu các nhà cung cấp (có 
nguồn gốc tội phạm) sẽ cho phép điều đó xảy ra? 
Họ muốn giá vẫn ở mức cao và cách duy nhất để 
đảm bảo điều đó là hạn chế nguồn cung bằng cách 
đầu cơ dự trữ và kiểm soát số lượng tê giác. Khi 
nhu cầu tăng, và nguồn cung không đáp ứng đủ thì 
việc săn trộm và buôn lậu sừng tê giác vẫn sẽ phát 
phát triển, cạnh tra-
nh với các thương 
mại hợp pháp.

Ngược lại, nếu giá đã 
được hạ xuống, cũng rất 
khó có thể ngăn chặn 
những kẻ săn trộm. Hiện 
nay giá sừng tê dao động 
từ $60 000 USD và $100 
000 USD cho mỗi kg. Dù 
giá cả có giảm một phần 
mười hoặc thậm chí 
nhiều hơn thì những kẻ 
săn trộm sẽ vẫn còn bắn 
hạ tê giác để kiếm sống.

Một thị trường hợp 
pháp sẽ không ngăn 
cản các tổ chức khủng 
bố tinh vi tiếp tục hoạt 
động vì việc săn trộm
đang làm lợi cho họ. Một thị trường hợp pháp 
trong thực tế sẽ tạo nên tấm bình phong thuận 
tiện cho họ và các hoạt động săn trộm khác. Thị 
trường sừng tê giác đang gia tăng nhanh chóng 
và sẽ tiếp tục phát triển với nền kinh tế đang 
bùng nổ ở châu Á. Sự phát triển của kinh tế Việt 
Nam thúc đẩy việc săn trộm tê giác. Việc rắc sừng 
tê và hít nó như một loại ma túy sẽ trở thành biểu
tượng của uy quyền vì nó còn đắt hơn cả 
ma túy. Họ sử dụng chúng để chữa chứng 
mệt mỏi sau khi uống rượu và có tác dụng 
cường dương nhưng tất cả đều là những 
câu chuyện thêu dệt lên trong thời hiện đại.

Do nhu cầu tăng lên, hãy tưởng tượng nếu chúng 
ta hợp pháp hóa chúng. Khoảng 1 triệu người dùng 
chỉ 10g mỗi tháng, tức là 120 tấn mỗi năm. Ở mức 
trung bình với 4 kg cho một chiếc sừng, điều này 
tương đương với 30 000 con tê giác mỗi năm, nhiều 
hơn tổng số tê giác còn sống ngày hôm nay. Bây giờ 
tưởng tượng với 2 triệu người tiêu dùng, 3 triệu ....

Một ảnh hưởng lớn sẽ được lan truyền đi khi tin 
đồn vài năm trước đây cho rằng một chính trị gia 
Việt đáng kính đã chữa khỏi bệnh ung thư của 
mình bằng cách ăn bột sừng tê giác. Cách chữa 
trị như vậy không có cơ sở y học cổ truyền, chính 
trị gia thậm chí còn không được nêu tên, nhưng 
tin đồn đã lan truyền nhanh chóng. Nhiều người 
coi nó như là một chiến dịch tiếp thị ngầm để làm 
tăng giá trị của sừng tê giác. Và như đã biết, họ đã 
thành công; hiện nay sừng tê giác còn quý hơn vàng.

Hợp pháp hóa thương mại 
có nghĩa là các nhà tiếp thị 
không cần sử dụng những tin 
đồn bởi họ có thể quảng cáo 
rộng rãi trên các phương tiện 
truyền thông. Và chúng ta đã 
biết các nhà quảng cáo xảo 
quyệt đến mức nào, cuối cùng 
tất cả chúng ta sẽ lại mắc mưu 
như câu chuyện về kim cương.

Có lẽ câu chuyện được dựng 
lên lớn nhất là hợp thức hóa 
việc buôn bán sừng tê giác 
là để bảo tồn. Nhưng thực 
sự nó còn có tầm quan trọng 
hơn thế nhiều. Hợp pháp hoá 
thương mại là chúng ta công 
nhận tính hợp pháp cho một 
điều dối trá. Chúng ta hợp 
pháp hóa cái chết của mỗi con

tê giác bị giết bất hợp pháp chỉ vì sừng của 
nó. Chúng ta đặt loài này và các loài nguy
cấp khác vào mối nguy hiểm lớn hơn, bằng cách 
thiết lập một tiền lệ có thể mở đường cho buôn 
bán ngà voi, xương sư tử, da báo và nhiều loài 
khác nữa. Chúng ta hợp pháp hóa sự tham nhũng 
của các quan chức châu Phi, những người đồng 
lõa trong việc buôn bán bất hợp pháp các loài 
đang bị đe dọa và vì thế chúng ta sẽ thiết lập một 
tiền lệ khủng khiếp cho tương lai của châu Phi.

Long Lee
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Lời xin lỗi gửi tới 
những chú voi

Đau quá! Đó là điều tôi cảm nhận được sau khi 
xem đoạn phim ngắn “Lời xin lỗi gửi tới những 
chú voi” (tên tiếng Anh: “An apology to Ele-
phants”). Tôi thấy đau không chỉ vì những chú 
voi bị đánh, bị quật, bị đập bằng cây gậy sắc 
nhọn, mà còn đau khi nhìn thấy những chú voi 
con bé xinh ngày nào đang quấn lấy chân mẹ 
trên đồng cỏ xanh mênh mông, sau những năm 
tháng bị cách ly với môi trường tự nhiên và 
được huấn luyện để biểu diễn phục vụ người 
xem xiếc, trở về với trang trại của tổ chức PAWS 
để tận hưởng những giây phút bình yên cuối 
đời, mà trên thân hình to lớn vẫn hằn những 
vết tích của những trận đòn roi của những bài 
tập hà khắc, của chuồng sắt chật 
hẹp nơi chúng đã sống gần như 
cả quãng đời mình, và cả một nỗi 
buồn không nói thành lời.
Bộ phim tài liệu này lại làm tôi 
liên tưởng đến những chú voi ở 
Việt Nam. Chú voi trong ký ức 

tuổi thơ tôi là hình ảnh Bà Triệu cưỡi voi oai 
phong đánh đuổi quân xâm lược, là bài hát mà 
mỗi đứa trẻ Việt Nam đều thuộc khi đến lớp 
mẫu giáo “Chú voi con ở Bản Đôn”, là những 
ngày cuối tuần được ba mẹ đưa đi xem con voi 
ở sở thú, và cũng là những lần được đi xem voi 
làm xiếc khi được phần thưởng học sinh giỏi. 
Tôi đã từng có ý nghĩ rằng việc biểu diễn xiếc 
thú, đặc biệt là phần trình diễn những động vật 
hoang dã như voi, hổ… sẽ khơi dậy lòng yêu 
động vật ở trẻ thơ. Nhưng dường như trẻ con 
không yêu voi theo cách như vậy. Hình ảnh của 
những chú voi không gắn liền với sân khấu 
tròn sáng rực với dây thăng bằng, với ghế, 

với bóng, với cô quản tượng 
xinh đẹp, với những trò nhảy 
múa…mà voi trong tự nhiên 
là loài động vật vô cùng hiền 
lành, chúng chỉ ăn lá cây lá 
cỏ, đi lại nhẹ nhàng khoan 
thai. Khi đi học, trẻ con biết 

             BẠN ĐỌC VIẾT
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viết, biết vẽ con voi với cái vòi dài, cái đuôi lúc 
nào cũng phe phẩy và bốn chân thì to lớn, biết 
tiếng anh con voi là “elephant”, nhưng không 
biết đằng sau những màn biểu diễn mà chúng 
hào hứng đòi bố mẹ cho đi xem là sự đau đớn 
cả về thể xác và tinh thần của những chú voi. 

Sự thật là để có được 3-5 phút diễn trên sân 
khấu, những chú voi đã khom mình trong 
những chiếc chuồng chật hẹp, đã di chuyển 
trên những chiếc xe chật chội trong khoảng 
thời gian trung bình là 26 giờ/tuần và 48 tuần/
năm . Trền sàn tập, chúng bị trói chân bằng dây 
thừng và chỉ cử động theo chỉ đạo của huấn 
luyện viên. Chúng phải đứng bằng 1 chân trên 
những chiếc ghế bé xíu, không phù hợp với 
trọng lượng cơ thể. Chúng phải cúi xuống, giơ 
hai chân sau lên, rồi lại giơ hai chân trước lên 
trong đau đớn và mỏi mệt. Chúng phải làm, 
phải làm và phải làm rất nhiều những hoạt 
động chúng chưa từng làm trong thế giới tự 
nhiên để thỏa mãn thú vui của con người, để 
đem lại tiền bán vé cho chủ nhân của chúng. Rồi 
chúng bị mua bán, trao đi đổi lại giữa ông chủ 
này với ông chủ khác, rạp xiếc này tới rạp xiếc 
khác. Đó là sự thật nơi hậu trường của những 
“diễn viên bất đắc dĩ” mang tên “elephants”. 

Nếu ai đó bảo rằng, xiếc thú giờ đã nhàm chán, 
voi đã không còn thu hút người xem, đã không 
hấp dẫn trẻ nhỏ bằng cartoon network hay 

các trò chơi mới trên điện thoại thông minh, 
thì loài voi vẫn chưa được sống bình yên. Ngày 
nay, người ta săn ngà voi để thể hiện quyền lực, 
sự giàu có và đẳng cấp trong xã hội. Phụ nữ đeo 
trang sức làm từ ngà voi, lông đuôi voi. Cùng 
với sừng tê giác, ngà voi trở thành món hàng 
quý hiếm được săn lùng trên khắp thế giới. Việc 
buôn bán ngà voi được coi là nguồn tiền đứng 
thứ tư của các băng đảng tội phạm ở châu Phi 
sau ma túy, hàng giả và buôn người. Người ta 
ước tính có đến 60 con voi châu Phi bị hạ sát 
mỗi ngày. Giá mỗi kilo ngà voi trên thị trường 
châu Á có thể lên đến 2000 đô la.   Và Việt Nam 
chúng ta cũng “góp mặt” trong số những quốc 
gia là điểm nóng về buôn lậu ngà voi trên thế 
giới.
 
Với tốc độ săn bắn và tiêu thụ như hiện nay, 
loài voi đang đứng trên bờ tuyệt chủng. Sau 
10-20 năm nữa, chúng ta sẽ dạy cho con cháu 
những gì về loài voi? Hay chỉ còn là hình ảnh về 
một con vật khổng lồ được ghi trong sách giáo 
khoa sinh học? Câu trả lời không chỉ dừng lại ở 
một lời “Xin lỗi”.

 
Trần Trà My



Vai trò của voi trong 
hệ sinh thái

Chúng ta hiểu rằng mọi sự sống đều có liên quan 
đến nhau,  tất cả đều dựa vào nhau để sống. 

Thực vật là nguồn dinh dưỡng chính của những loài 
ăn cỏ, loài ăn cỏ lại là nguồn dinh dưỡng của loài ăn 
thịt. Khi cây cỏ, và động vật chết đi, những vi khuẩn, 
nấm mốc sẽ sinh sôi nảy nở trên xác chúng - 
và tạo ra quá trình phân hủy. Sự phân hủy này 
cung cấp lại cho đất chất dinh dưỡng để lại tiếp 
tục vòng quay của sự sống: đất cung cấp chất 
dinh dưỡng cho thực vật, thực vật cung cấp 
năng lượng và dinh dưỡng cho loài ăn thực vật. 
 
Ngoài ra, thực vật và động vật cũng liên hệ với nhau 
qua rất nhiều cách và qua nhiều cung bậc khác 
nhau. Ví dụ, nhiều loài thực vật phụ thuộc hoàn 
toàn vào côn trùng, dơi, hay loài gặm nhấm để thực 
hiện quá trình thụ phấn và phân bố hạt cây. Và cũng 
nhiều loài động vật phụ thuộc hoàn toàn vào thực 
vật: chúng dùng những cành cây, cỏ khổ để làm tổ, 
sống trong những hốc cây, trốn vật săn mồi dưới 
những tán cây hay dưới những lùm cỏ cao. Cũng 
như vậy, rễ cây cối giúp đất chống xói mòn, lọc sạch 
nguồn nước. Tất cả mọi sự sống đều có liên quan 
với nhau, dù đó là mối quan hệ trong cùng một loài, 
giữa các loài, giữa bầy đàn, giữa các hệ sinh thái. 
 
Trong cùng một môi trường sống, các loài động 
vật lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, chúng phụ 

thuộc vào nhau và mỗi loài lại có một đóng góp nhất 
định đối với môi trường sống. Nhưng dĩ nhiên, có 
loài có đóng góp nhiều hơn, có loài có đóng góp ít 
hơn, và có loài có đóng góp quan trọng hơn những 
loài khác. Sự đóng góp này quan trọng đến nỗi nếu 
không có nó, cả môi trường sống và hệ sinh thái sẽ 
thay đổi. Và các nhà khoa học sử dụng từ “Keystone 
species” để chỉ những loài có đóng góp quan trọng 
này.
 
Khi một loài “Keystone species” biến mất, môi 
trường sống đó sẽ không còn như xưa mà sẽ thay 
đổi rất nhanh chóng, dẫn đến các loài sinh vật sinh 
sống trong môi trường này buộc phải thay đổi theo 
để sống còn, hoặc sẽ bị tuyệt chủng do không còn 
nơi để sinh sống. Nó được gọi là “Hiệu ứng Domi-
no”. Voi chính là loài cực kỳ quan trọng này đó các 
bạn ạ.

Cây cỏ

Nấm mốc Đại bàng

Rắn

Ếch
Châu chấu

Chuỗi thức ăn

             GÓC KHOA HỌC

Loài voi sinh sống và di chuyển theo đàn. Khi một 
đàn voi di chuyển quanh đồng cỏ ở Châu Phi, chúng 
ăn cỏ, lá và cảnh cây, chúng thậm chí còn ăn cả rễ cỏ 
trong những mùa khô hạn, và ăn cả những cây non. 
Hành động này chính là hành động “dọn dẹp” như 
một người làm vườn. Nếu không còn voi, sẽ không 
còn đồng cỏ Savanna nữa. Vì khi những hạt và cây 
non nảy mầm, cây sẽ mọc lên. Chúng sẽ biến đồng cỏ 
thành những lùm cây, và khi những lùm cây đủ lớn, 
tán cây che khuất ánh sáng mặt trời. Thiếu ánh sáng 
mặt trời, cỏ sẽ chết và đồng cỏ savanna sẽ phát triển 
thành rừng.
 
Đồng cỏ là ngôi nhà chung của hàng trăm loài động 
vật Châu Phi, như ngựa vằn, đà điểu, hà mã, tê giác, 
khỉ baboon, hươu cao cổ, sư tử, báo... Những loài động 
vật này không thể sống trong môi trường rừng. Tất 
cả trong số chúng phụ thuộc phần lớn vào voi Châu 
Phi để giữ môi trường sống là đồng cỏ và “làm sạch” 
những cây non không cần thiết.
 
Dĩ nhiên môi trường rừng là môi trường sống của 
nhiều loài động vật khác, nhưng nếu môi trường 
rừng phát triển và lấn át đồng cỏ savanna, thì điều 
này đồng nghĩa với sự tuyệt chủng của những loài 
động vật nêu trên.

Vậy còn voi rừng và voi Châu Á? Vai trò 
của chúng trong rừng là gì?
Voi Châu Á và voi rừng nhỏ hơn voi đồng cỏ 
Châu Phi. Tuy nhiên chúng cũng đóng vai trò 
hết sức quan trọng: Cây cối, đặc biệt là những 
cây có hạt lớn phụ thuộc chủ yếu vào voi để 
phân tán hạt của mình. Một nghiên cứu đã cho 
thấy, 30% những cây to (và 40% những cây cao 
nhất trong rừng) phụ thuộc vào voi để phát tán 
hạt. Không còn voi, những loài cây này sẽ không 
thể phát tán và phân bố hạt, nói một cách khác, 
chúng có thể sẽ bị tuyệt chủng. (Những cây 
lớn buộc phải phát tán hạt đi xa, nếu hạt của 
chúng rơi gần cây chủ, cây non sẽ không có đủ 
ánh nắng mặt trời hoặc khoảng không để phát 
triển, chúng sẽ chết trước khi đủ cao để có thể 
vươn ra hứng ánh nắng).
Một điều nữa, đó là những cây có hạt to, vỏ dày 
phụ thuộc hoàn toàn vào voi. Chỉ voi mới có đủ 
lớn và đủ khỏe để ăn quả mà không làm vỡ hạt 
nhân bên trong, và hạt sẽ theo phân voi, phát 
tán trong cánh rừng. Nói tóm lại, không còn voi 
rừng, các nhà khoa học ước tính khoảng 30% 
loài cây rừng nhiệt đới sẽ biến mất.

Rhinocerous

“Hãy cùng bảo vệ loài voi và tuyệt đối 
không sử dụng các sản phẩm làm từ ngà voi các 

bạn nhé!”

Voi Châu Phi Voi Châu Á
Photo (c) Thompson Safari 20

           Tai: Lớn, hình dáng giống
            “lục địa châu Phi”
          Đầu: Có 1 vòm
Đỉnh vòi: Có hai “ngón tay” để cầm 
nắm
Chiều cao (tính tới vai): 274 - 396 cm
Cân nặng: 4000 - 7000 kg

           Tai: Nhỏ và tròn
          Đầu: Có 2 vòm
Đỉnh vòi: Cómột “ngón tay” để cầm 
nắm
Chiều cao (tính tới vai): 198 -274 cm
Cân nặng: 3000 - 6000 kg
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Tê giác mẹ ra đi lòng không nỡ
Mong từng ngày được bảo vệ con yêu

Bỗng phát súng cắt đi tình mẫu tử
Con yêu ơi từ nay vắng mẹ rồi.

Tê giác con còn non chẳng hiểu chuyện
Mẹ mới đây sao đã mãi xa rồi

Những ngày tới làm sao con sống được
Giữa rừng hoang biết nương tựa vào ai

Hận kẻ săn, tâm địa đầy ác độc
Vì tiền bạc đánh mất cả lương tâm
Bứt tử luôn chú kiểm lâm dễ mến
Đã từng ngày bảo vệ mẹ và con

Hận kẻ mua sử dụng sừng tê giác
Tạo nhu cầu, tê giác bị diệt vong

Nhưng cũng thương cho tâm trí u mờ
Chẳng biết chi cái gọi là khoa học.

Như vậy nên, ngồi “dựa cột nghe giảng”
Nhà khoa học thế giới đã chứng minh
Sừng Tê giác chẳng chữa được bệnh gì

Nó cũng giống móng tay và tóc bạn.
Xin đừng buôn, đừng bán, đừng tiêu dùng!

Tâm sự của
chú tê giác

Kiền Trắc
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Họ và tên:..........................................................................................................
Trường, lớp:........................................................................................................
Email (nếu có).....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................................................
Địa chỉ...............................................................................................................
Em đã thấy tê giác ngoài tự nhiên bao giờ chưa?      Rồi   Chưa



Một vài điều cần biết về

NGÀNH BẢO TỒN  
THIÊN NHIÊN HOANG DÃ

Những bạn đang tìm hiểu về hoặc đang có ý định 
theo ngành này hãy trả lời hai câu hỏi sau nhé: 
 
Theo các bạn, “BẢO TỒN” có nghĩa là gì? 
Và làm BẢO TỒN là làm những gì?

Hãy suy nghĩ về 2 câu hỏi này, trước khi đọc tiếp 
nhé.

Đại đa số các bạn nhầm tưởng rằng cứ làm bảo tồn 
là “xách ba lô lên và đi...vào rừng”. Hoặc cứ làm bảo 
tồn là sẽ gặp và “ôm” một (vài) loài động vật hoang 
dã nào đó.

Thực ra không phải như vậy đâu các bạn ạ. 
Nhiều người công tác trong ngành bảo tồn cả đời 
không bao giờ đi thực địa vào rừng, hoặc cả đời 
chẳng “ôm” một loài động vật hoang dã nào cả.  
 
Nếu chỉ đơn giản là tìm hiểu về thiên nhiên và đi du 
lịch, hãy đi “Du lịch sinh thái”, hoặc đi “Phượt” như 
các bạn thanh niên thời nay vẫn đi. 

Nếu chỉ đơn giản là thấy thích thích nhìn ngắm 
động vật hoang dã sau khi xem phim tài liệu, thì 
hãy cứ mua thêm một vài đĩa phim tài liệu khác của 
BBC hay National Geographic. 

Nếu thực sự yêu mến, ngưỡng mộ và muốn làm 
“một cái gì đó” để bảo vệ các loài động vật hoang 
dã. Nếu thực sự cảm thấy đây là đam mê của mình, 
là tất cả những gì mình có thể nghĩ đến, là thứ đang 
thôi thúc mình để cố gắng vươn lên và phấn đấu, 
thì hãy làm công việc này. 

Đầu tiên bạn cần phải hiểu bảo tồn là gì đã? Nói 
một cách đơn giản theo như sách, thì “Bảo tồn sinh 
học” là bảo vệ và quản lý đa dạng sinh học, bảo vệ 
các loài động, thực vật khỏi mối nguy hại do con 
người gây ra. 

Làm bảo tồn gồm những gì? Bảo tồn có rất nhiều 
nhánh và hướng khác nhau. Nếu bạn nào từng 
google từ “conservation” sẽ thấy bảo tồn gồm có 

bảo tồn loài (động/thực vật), bảo tồn sinh cảnh/
hệ sinh thái, bảo tồn đất (chống lại sói mòn hoặc 
ô nhiễm), bảo tồn biển (bảo tồn động/thực vật và 
sinh cảnh biển), kinh tế bảo tồn (quản lí và gây quĩ 
cho các hoạt động bảo tồn)v.v.. 

 

Đoàn đi khảo sát loài vượn cáo ở Madagascar, gồm 3 nhà ng-
hiên cứu và 12 người dân bản địa mang vác đồ dựng lều, thức 
ăn và đồ dùng trong 10 ngày - Ảnh: Trang Nguyen

Ngoài ra, trong ngành bảo tồn còn có nghiên cứu và 
đánh giá tác động hành vi con người gây ra cho môi 
trường và các loài động vật hoang dã, nghiên cứu 
về đường dây buôn bán, sử dụng sản phẩm từ động 
vật hoang dã (đa phần sẽ làm việc với người, tùy 
đối tượng, có thể là dân làng địa phương, thợ săn, 
hoặc những người tiêu thụ sản phẩm từ động vật 
hoang dã ở các thành phố lớn), Giáo dục bảo tồn 
(làm việc trực tiếp với con người, nâng cao nhận 
thức, tạo ra những dự án giáo dục có thể lấy đối 
tượng là học sinh, sinh viên, người lớn tuổi, quan 
chức nhà nước v.v.)

Nói vậy có nghĩa là, bảo tồn là 1 ngành vô cùng
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rộng, bất cứ bạn đang học gì, đang làm công việc gì, 
nếu quan tâm đến công việc bảo tồn này, bạn có thể 
có những đóng góp quan trọng cho ngành. Nếu bạn 
đang học dở kinh tế, nhưng lại muốn đóng góp 
cho cho ngành bảo tồn? Đừng vội nghĩ đến chuyện 
bỏ dở việc học, vì làm bảo tồn mà không có “kinh 
tế” thì không thể làm được đâu các bạn ạ! Bạn có 
thể học xong kinh tế, nhưng vẫn có thể xin vào làm 
việc tại các tổ chức bảo tồn lớn. Bạn có thể sử dụng 
kiến thức về kinh tế, thương mại, quản lí của bạn 
để gây quĩ, và quản lí quĩ cho các dự án bảo tồn.

Nếu bạn đang là họa sĩ, nhạc sĩ, thiết kế, hoạt động 
trong lĩnh vực nghệ thuật? Công việc của bạn có 
thể là 1 đóng góp vô cùng quan trọng cho ngành 
Bảo Tồn. Bạn có thể vẽ tranh, sáng tác nhạc, có thể 
tham gia viết báo, có thể tham gia thiết kế post-
ers, tạp chí..v.v.. cho những dự án của bảo tồn. 
 
Nếu bạn đang học luật và có ý định tham gia vào 
chính trị? Tuyệt vời! Dự án bảo tồn hay công việc 
bảo tồn không thể thành công nếu không có sự ủng 
hộ của luật pháp và quan chức, chính trị. Cứ nhìn 
vào thực trạng hiện nay mà suy ra. 

Đừng lo lắng nếu bạn đang học dở một ngành khác, 
chỉ cần bạn thực sự muốn, thì bạn sẽ tìm được cách 
đóng góp mà thôi. Một điều cần ghi nhớ là tiếng 
Anh vô cùng cần thiết cho ngành này, bạn không 
thể là 1 nhà bảo tồn tốt nếu không biết tiếng Anh. 
Vì đa phần tài liệu, số liệu báo cáo khoa học đều 
được viết bằng tiếng Anh. Hơn nữa, khi làm ngành 
này, bạn cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với chuyên gia 
nước ngoài rất nhiều đấy.

Ngoài ra có 1 lời khuyên dành cho những bạn 
muốn theo ngành này, đó là hãy làm tình nguyện. 
Không vấn đề bạn bao nhiêu tuổi và đang học lớp 
mấy, đại học hay học cấp 2, nếu có cơ hội tham gia 
làm tình nguyện cho các tổ chức bảo tồn, thì hãy 
cố gắng nắm lấy cơ hội đó. Kinh nghiệm và thời 
gian làm tình nguyện sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn 
về ngành này và phương hướng mà bạn muốn theo 
đuổi. Cũng hãy dành thời gian tìm hiểu về các tổ 
chức bảo tồn ở Việt Nam.

Nếu bạn sắp thi đại học và thực sự muốn học ngành 
này, bạn có thể học ngành môi trường, hoặc Động 
Vật học tại Đại học khoa học tự nhiên - đại học 
quốc gia Hà nội/TP.HCM, có thể học Kiểm Lâm, có 

thể học Thú Y, Đại học KHTN Huế, ĐHSP Đà Nẵng 
(ngành Sinh - môi trường), Ngành báo chí, luật, 
môi trường...có gần như ở tất cả các trường Đại 
học trong cả nước.

Nếu có ý định du học, có thể tìm từ khóa trên goo-
gle như Wildlife Conservation, Zoology, Animal 
behaviour, Environmental Science, Environmental 
Management, Conservation and Biodiversity... 

Nếu bạn nào muốn làm nhà khoa học bảo tồn và 
nghiên cứu về các loài động vật hoang dã thì bắt 
buộc các bạn phải học đại học về ngành này. Theo 
hướng này thì yêu cầu về khoa học khá cao, hiện 
nay đa phần những ai muốn phát triển theo hướng 
nghiên cứu về bảo tồn cần học sau đại học (thạc 
sĩ, tiến sĩ..v..v). Phần lớn thời gian dành để làm ng-
hiên cứu và viết dự án, đi thực địa, sau đó xử lý số 
liệu, viết báo cáo, báo cáo khoa học cần phải được 
đăng trên các tạp chí khoa học thế giới..v.v. Ngay 
cả trong nghiên cứu thì có rất nhiều hướng nghiên 
cứu, có hướng nghiên cứu về gen, hoặc làm nghiên 
cứu pháp y (đa phần dùng trong lĩnh vực nghiên 
cứu nạn buôn bán ĐTVHD) thì dành phần lớn thời 
gian trong phòng thí nghiệm.

Nếu đang hoặc sắp hoạt động trong lĩnh vực bảo 
tồn, hãy làm nó với 1 thái độ nghiêm túc nhất. Ở 
Việt Nam, những người quan tâm đến ĐVHD là 
không nhiều, nhiều người vẫn cho rằng ĐVHD 
không có cũng chẳng sao. Vì thế mà những người 
làm bảo tồn phải thực sự có tâm, thực sự tâm huyết 
và thực sự nghiêm túc. Bởi nếu bạn không nghiêm 
túc, làm sao bạn có thể thay đổi được thái độ và 
hành vi của những người khác? 

Nếu bản thân mình làm bảo tồn mà mình sử dụng sp 
từ ĐTVHD, thì làm sao mong người khác thay đổi? 
 
Nếu đi gặp người dân mà lại khề khà nói chuyện 
đùa giỡn ăn thịt động vật hoang dã với họ, thì sao 
có thể thay đổi thái độ của họ?

Đáng tiếc là việc này vẫn xảy ra, dù tôi tin là chỉ với 
1 bộ phận nhỏ mà thôi.

Trang Nguyen

      GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
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LÍ DO VÌ SAO
KHÔNG NÊN SỬ DỤNG SỪNG TÊ GIÁC

7

1 Nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam 
đang đẩy loài tê giác trên thế giới đến 
vực tuyệt chủng.

Thực vậy, tê giác hiện đang là loài động vật ho-
ang dã sinh sống trên cạn bị săn lùng nhiều nhất 
bởi con người. Nhu cầu sử dụng sừng tê giác ở 
Việt Nam và Trung Quốc là lý do chính dẫn đến 
sự thảm sát loài tê giác ở Nam Phi. Chỉ trong vòng 
năm năm, từ năm 2007 đến năm 2012, mức độ săn 
bắn trộm tê giác ở Nam Phi đã tăng đến 5000%!. 
Năm 2013, có đến 1004 tê giác bị giết hại dã man, 
và tính từ đầu năm 2014 đến nay đã có hơn 196 
tê giác bị giết hại. Điều này có nghĩa là, trung bình 
cứ một ngày qua đi, khoảng 3 tê giác bị thiệt mạng.

2 Sừng tê giác không hề có bất cứ tác dụng 
chữa bệnh nào. 

Một trong những thí nghiệm sớm nhất về tác dụng 
của sừng tê giác, một thí nghiệm bởi Hoffmann-La 
Roche từ năm 1980, thí nghiệm bột sừng tê giác 

trên chuột bạch với liều lượng lên đến 3000 mg 
kg-1 cho thấy sừng tê giác không hề có bất cứ một 
tác dụng gì. Sừng tê giác, thực chất được cấu tạo 
từ chất sừng (chất keratin), là chất cấu thành lên 
móng tay và tóc người.

3 Buôn bán và sử dụng sừng tê giác không 
chỉ đơn giản dừng lại ở việc giết hại tê 
giác mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến 

cuộc sống của người dân địa phương ở Châu 
Phi.

Đa phần công việc của những người đàn ông 
khỏe mạnh sống trong những khu làng gần các 
khu bảo tồn ở Châu Phi là làm kiểm lâm hoặc lính 
canh gác phòng chống nạn săn bắn trộm. Nhưng 
rất nhiều trong số họ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ 
vì bị bắn bởi bọn săn trộm. Thực tế, số liệu gần 
đây của WWF cho thấy hơn 1000 kiểm lâm đã bị 
thiệt mạng trong 10 năm qua khi đang làm nhiệm 
vụ. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn lao động 
chính trong gia đình của những người dân nghèo 
này mất đi. 

Tiêu thụ và buôn bán sừng tê giác là hành vi tội ác!
Đừng trở thành một phần của tội ác.
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Sừng trâu nước và sừng bò được “tỉa tót” lại, được 
buôn từ Trung Quốc sang Việt Nam để làm giả 
thành sừng tê giác, sau đó ẽ được bán với giá cắt 
cổ cho những người Việt Nam ham hố sử dụng 
sừng tê giác.

7 NHỮNG NHÀ BẢO TỒN SẴN SÀNG DÙNG 
BẤT CỨ CÁCH NÀO ĐỂ BẢO VỆ TÊ GIÁC, 
cho dù đó là cắt cử kiểm lâm bảo vệ tê 

giác 24/24 với súng, hay cưa sừng tê giác, hoặc 
thậm chí TIÊM THUỐC ĐỘC và nhuộm sừng tê 
giác để dễ phát hiện khi vận chuyển lậu trên 
đường hàng không. 

Theo tổ chức bảo vệ tê giác Save the Rhino, thuốc 
độc được tiêm vào sừng tê giác ở hầu hết các khu 
bảo tồn tê giác tại Nam Phi và 1 số khu vực khác 
có tê giác sinh sống. Chất độc được tiêm vào sừng 
tê giác không gây tổn hại cho tê giác (vì sừng tê 
giác vốn là chất sừng, chất độc sẽ không bị vận 
chuyển ngược lại vào cơ thể tê giác qua đường 
máu). Nhưng nếu con người “uống” bột từ sừng tê 
giác, chất độc sẽ được đưa vào cơ thể, dần dần sẽ 
làm tê liệt hệ thần kinh và làm ảnh hưởng đến sự 
phát triển của não.

Linh Đan 
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4 Buôn bán và sử dụng sừng tê giác đồng 
nghĩa với việc bắt tay với bọn tội phạm 
quốc tế.

Theo báo cáo từ tổ chức Cảnh Sát Quốc Tế Inter-
pol, hầu hết những vụ săn bắn tê giác, voi và 1 số 
loài động vật được bảo vệ khác thường được tổ 
chức bởi những tổ chức tội phạm quốc tế. Buôn 
bán sản phẩm từ ĐVHD là cách để chúng gây quĩ 
cho những hoạt động của mình, vì lợi nhuận cao 
trong khi không nguy hiểm bằng những tội phạm 
khác. Chúng sử dụng số tiền này để thu mua vũ 
khí, buôn bán thuốc phiện, buôn bán nô lệ tình 
dục và nô lệ trẻ em ở những nước Châu Phi.

5 Sừng tê giác có tác dụng chữa bệnh ung 
thư là do những kẻ buôn bán sừng tê 
giác tung tin. 

Nếu tìm hiểu trong những sách y học cổ truyền, 
vốn là lý lẽ mà nhiều người dùng để sử dụng sừng 
tê giác và tin vào tác dụng của nó, thì tất cả những 
sách cổ truyền này không hề nói rằng sừng tê giác 
có tác dụng chữa những bệnh nặng như bệnh ung 
thư. Theo báo cáo của Milliken and Shaw vào năm 
2012, niềm tin này bắt đầu từ những kẻ buôn bán 
sừng tê giác tạo nên nhằm tăng giá sừng tê giác.

6 Sừng giả: Theo điều tra của Ammann 
vào năm 2011 hơn 90% số sừng tê giác 
đang được buôn bán ở Việt Nam là sừng 

giả. 
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THƯ TỪ NGƯỜI KIỂM LÂM Ở 
KENYA GỬI ĐẾN NHỮNG TAY 
SĂN Ở MỸ

Dallas Safari Club, một câu lạc bộ dành 
cho những đại gia mê săn bắn thường 
được biết đến với những buổi “ đấu giá “ 
những chuyến đi săn thú lạ và hiếm. Gần 
đây, thông tin một khách hàng có tên Co-
rey Knowlton trả giá 350 000 đô la ( vào 
khoảng 7 tỷ đồng ) để có thể săn cá thể tê 
giác đen - một loài đang nằm trong sách đỏ 
ở Namibia gây ra rất nhiều bất bình trong 
dư luận. Trong đó phải nói đến sự phản 
ứng quyết liệt đến từ Walk With Rangers 
(WWR), tổ chức quản lý vấn đề bảo tồn và 
phát triển động vật quý hiếm tại quốc gia 
này.

“Số tiền ấy không đáng một xu so với giá 
trị mà loài động vật ấy mang lại cho quần 
thể sinh vật nơi đây” - lời nhận xét đau xót 
của Raabia Hawa, một kiểm sát viên danh 
dự của Kenya Wildlife Service và cũng là 
người sáng lập của tổ chức WWR.

Bà Hawa đã gửi một bức thư đến ông 
Knowlton, để bày tỏ sự cảm thông của bà 
đối với những lời đe doạ dành cho ông 
trong các cuộc tranh luận gây gắt trên 
mạng. Bức thư cũng đồng thời nêu ý kiến 
về những chú tê giác bị ông cho là “quá già 
để sinh sản” và không còn giá trị. Ý kiến 
của bà cũng đã được củng cố thêm, sau 
những lời phát biểu của nhà bảo tồn, sinh 
vật học nổi tiếng Ian Redmond.

Một trong các nhà hoạt động bảo tồn đã 
lên tiếng trong công trình này là Kuki Gall-
man, người đã có hơn 40 năm kinh nghiệm 
làm việc với loài tê giác ở Châu Phi. Họ sẽ 
tập hợp chữ kí của những viên kiểm lâm 
và nhà bảo tồn quan tâm kèm theo những 
bức tâm thư thể hiện sự bất bình của họ vì 
những hành động bảo tồn có khi phải đánh 
đổi tình mạng của họ lại hoàn toàn bị phớt 
lờ.

“Con người chỉ 
lấy đi của thiên 
nhiên những 
gì cần thiết, 
và phải đảm 
bảo rằng hành 
động ấy không 
làm mất đi sự 
cân bằng của 
thiên nhiên.”

Gửi Ngài Corey Knowlton,

Tôi hi vọng rằng ông cùng gia đình đang 
sống yên bình sau cuộc đấu giá tê giác đen.
 
Ngài Knowlton kính mến, tôi vừa mới truy 
cập vào trang Facebook cá nhân sau khi 
trở về từ đội tuần tra chống săn bắn động 
vật và thấy “một loạt” bài viết và comment 
nhắc tên ông. Tôi đã không trả lời ngay vì 
muốn tìm hiểu rõ hơn tình hình này. 
Tôi đã xem vài cuôc phỏng vấn của ông và 
trước hết là muốn xin lỗi gia đình ông vì 
những điều mà họ phải chịu đựng, tôi hiểu 
gia đình quan trọng thế nào đối với ông và 
tôi chắc rằng ông cũng đang cảm thấy bị đe 
doạ nặng nề. Đại diện cho những kiểm lâm 
nơi đây, tôi xin gửi đến gia đình ông một lời 
xin lỗi chân thành.

Thưa ông, xin ông hãy hiểu ràng chúng tôi 
là những người bảo vệ sự sống, không phải 
chỉ vì đó là công việc kiếm sống hằng ngày 
của chúng tôi, mà bởi vì chúng ta là con 

người. Con người chỉ lấy đi của thiên nhiên 
những gì cần thiết, và phải đảm bảo rằng 
hành động ấy không làm mất đi sự cần 
bằng của thiên nhiên. Đó là lý tưởng sông 
của chúng tôi nói riêng, và cả toàn châu Phi 
này nói chung.
Chúng ta đang phải đối phó với một cuộc 
khủng hoảng đã lan rộng khắp châu lục 
này. Nạn săn bắt trộm đã làm giảm đáng kể 
số lượng cá thể động vật hoang dã nơi đây, 
làm rung lên hồi chuông báo động trước 
nguy cơ tuyệt chủng của nhiều loài đông 
vật hoang dã. Vậy thì lấy lý gì một hành 
động săn bắn của ông lại có thể “hỗ trợ” 
cho công tác bảo tồn, thưa ông? Với tất cả 
sự tôn trọng, xin ông hãy hiểu rằng đó chỉ 
là ngụy biện!
Điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực. 
Bởi vì nó không chỉ làm mất đi uy tín từ 
đất nước Namibia, mà nó còn cho thấy sự 
yếu kém trong công tác bảo vệ môi trường 
và thiên nhiên hoang dã. Chắc hẳn tôi cũng 
không cần phải nhắc với ông một điều: 
không nơi nào trên thế giới 

“Từ một người bảo vệ môi trường hoang dã đến người thợ săn”

Photo: damediadesign.com
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dụng thịt tê giác làm thức ăn hàng ngày! Nói rằng 
săn bắn tê giác như một môn thể thao của người 
Mỹ giàu có rồi đem chia thịt tê giác đã bị săn cho 
người dân bản địa là một sự dối trá trắng trợn! 
Chắc hẳn khi nói đến biện pháp hỗ trợ bảo tồn từ 
việc săn trộm thì nơi bán đấu giá tê giác sẽ nói đó 
là để “cung cấp thêm cho kiểm lâm thiết bị và huấn 
luyện họ tốt hơn “. Thưa ngài Knowlton, đối với tôi 
đó là những lý do thật ngu xuẩn và xúc phạm. Đó 
là giá trị mà họ gán cho những loài động vật quý 
hiếm của chúng ta đó sao? Mạng sống của chúng 
chỉ xứng đáng bằng những bộ quân phục hay đôi 
giày?

Xin ngài hãy hiểu cho những gì mà chúng tôi phải 
đối mặt mỗi ngày. Đúng ngày này một năm về 
trước, người bạn đồng môn của tôi đã bị giết bởi 
một tay săn trộm. Anh ấy đứng giữa họng súng ấy 
và chú tê giác tội nghiệp. Anh ấy đã đỡ trọn viên 
đạn và ngã xuống. Tôi chắc rằng anh ấy không 
quan tâm nó bao nhiêu tuổi, đực hay cái, hay có 
khả năng sinh sản hay không. Anh ấy chỉ nhìn thấy 
một tên thợ săn, một chú tê giác, và anh ấy đã làm 
những gì phải làm. Thưa ngài, đó mới chính là BẢO 
TỒN, là hành động bảo vệ cho sự sống còn của loài 
tê giác quý giá ấy.

Chắc đọc đến đây thì ông đang nghĩ rằng những điều 
tôi nói là quá cơ bản, và cũng chẳng có gì gọi là “giá 

trị bảo tồn”. Vậy thì hãy để tôi chia sẻ cho 
ông ý kiến này: “Trong suốt 40 năm kinh 
nghiệm làm việc với loài tê giác đen, 
tôi chưa bao giờ nghe đến việc một 
con tê giác già lại đi tấn công những 
con cái và con non khác. Tê giác tấn 
công lẫn nhau là có, nhưng chỉ là giữa 
những con đực khoẻ mạnh để giành bạn 
tình, đó là tập tính vốn có của loài này. 
Ở châu Phi này, tuổi già được tôn trọng: 
một con tê giác già đã đẻ vài lứa con xứng 
đáng được hưởng cuộc sống yên bình của 
tuổi già. Vậy thì có điều gì khác biệt giữa 
một kẻ đi săn trộm để kiểm tiền, với một 
thợ săn nhà giàu bỏ tiền để thoả mãn 
yêu cầu được săn bắn của mình? Cả hai 
trường hợp trên, động vật hoang dã đều 
là những nạn nhân. Những buổi đấu giá 
ấy thật quá độc ác và xứng đáng bị lên án. 
Nếu mà con người có thể bỏ tiền đi 
săn để có thể “bảo vệ, bảo tồn”, vậy 

“Chúng tôi đã mất đi nhiều 
loài động vật quý hiếm,  và nếu 
điều này tiếp tục tiếp diễn, thì 
sớm muộn gì thảm cảnh  về sự 
tuyệt chủng cũng sẽ xảy ra.”

tại sao không quyên góp số tiền ấy 
cho những nhà bảo tồn và để con tê 
giác sống yên bình? Chúng không 
xứng đáng bị bắn vì lí do như thế!” 
Đó là lời của Kuki Gallmann, một nhà bảo 
tồn danh dự, cũng là người đã lập nên 
The Gallmann Memorial Foundation 
để giúp cho ngành bảo tồn ở châu Phi. 
Tôi tin rằng vấn đề này ảnh hưởng rất 
lớn đến những người trong cuộc. Chúng 
tôi biết rằng một yếu tố nhỏ thôi cũng 
ảnh hưởng tới sự tồn tại của giống loài, 
tới sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái 
và đặc biệt là ảnh hưởng đến cả văn hoá 
và truyền thống của chúng ta nữa.

Tôi viết lá thư này cho ông vì tôi nghĩ 
ông là một con người thực tế. Xin ông 
hãy nghĩ rằng sự quan tâm của chúng 
tôi đến môi trường, đến những loài 
động vật cũng giống như nỗi lo của ông 
đến gia đình mình trong suốt những 
ngày qua. Liệu ông có thấy đau lòng khi 
cảm thấy bất lực mỗi khi thấy người 
thân trong gia đình mình bị đe doạ, hay 
liệu ông có lao ra bảo vệ những người 
thân của mình lúc họ gặp nạn như cách 
mà người bạn của tôi đã làm không? 
Tôi chắc là có đấy.
Săn bắn không phải, và cũng sẽ không 

bao giờ trở thành một “thú vui” của 
người dân Châu Phi và đất nước của họ. 
Nếu có dịp, ông có thể đến gặp chúng 
tôi và kiểm chứng điều này. Đó không 
phải là bảo tồn, và những người lãnh 
đạo công nhận và cho phép thứ gọi là “ 
săn bắn cho vui “ này chính là một nỗi 
xấu hổ đối với chúng tôi. Chúng tôi đã 
mất đi nhiều loài động vật quý hiếm, và 
nếu điều này tiếp tục tiếp diễn thì sớm 
muộn gì thảm cảnh về sự tuyệt chủng 
cũng sẽ xảy ra. Tôi chắc rằng ông không 
muốn điều khủng khiếp ấy xảy ra với 
chúng tôi, phải không thưa ông?

Khi tôi đang viết lá thư này thì có người 
thông báo rằng ở Tanzania một chú tê 
giác đen nữa đã bị bắn chết, và bây giờ 
đất nước láng giềng của chúng tôi chỉ 
còn lại 35 con. Ông có nghĩ rằng nơi 
giúp ông có được bằng săn bắn tê giác 
sẽ dùng 350 000 đô la mà ông trả họ để 
“ủng hộ bảo tồn” như họ đã nói không? 
Về lý do “quá già để sinh sản”, xin ông 
hãy nghe ý kiến của ông Ian Redmond, 
nhà bảo tồn và sinh vật học nổi tiếng thế 
giới: “một con tê giác đực dù già thì vẫn 
có một hệ miễn dịch tốt và có thể mang 
ngồn gen quý hiếm với hệ miễn dịch ấy 
cho thế hệ sau. Và với một hệ miễn dịch 
tốt, những con tê giác ấy sẽ khoẻ hơn và 
dễ dàng tồn tại trước sự tấn công của 
những cá thể khác, tiếp tục duy trì gen 
tốt cho đàn sau này”. Những lời nói ấy 
cũng đáng để suy nghĩ, phải không?

Những người làm công tác bảo tồn như 
tôi thường không có cơ hội để có thể 
nói lên suy nghĩ của mình. Kiểm lâm thì 
thường quá bận rộn trong việc tuần tra 
và bảo vệ, trong khi đó thì những nhà 
sinh vật học thì lại không có những công 
cụ để cập nhật thông tin trên thế giới. 
Và từ đó SCI và DSC đã tận dụng điều đó 
để làm những diều bất chính. Thật quả 
là không công bằng cho chúng tôi.
Ông xứng đáng để biết nhiều luồng 
quan điểm trong vấn đề này. Tôi sẽ gửi 
cho ông những lá tâm thư của những 
người đồng nghiệp của tôi. Ông sẽ hiểu 
thêm nhiều điều về họ đấy.
Cám ơn ông đã dành sự quan tâm.
Với tất cả sự tôn trọng

 
Raabia Hawa
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Tạp chí “Tôi yêu động vật” số đặc biệt về tê giác hân hạnh được tài trợ bởi:
March for elephants
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